Nivell Inicial
• Sense requeriments previs.
Nivell Mitjà
• Per a persones que fan un ús bàsic de la informàtica,
fan servir el ratolí/teclat, utilitzen Internet i processador
de textos de forma bàsica.
Condicions generals d’accés:
• Cursos gratuïts oberts a tothom.
• CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA, entreu a la pàgina
www.santboi.cat/apropat per omplir el formulari
d’inscripció.
• Atès que el nombre de places és limitat es respectarà
l’ordre d’inscripció.
• La no presentació a un curs sense justificació implica
perdre la plaça a la resta de les píndoles reservades.
• L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol
curs que no tingui el mínim de places establert.
• Grup mínim: 6, grup màxim: 12.

píndoles
Tic Les
tecnològiques
de Sant Boi

(**) Situació COVID:

• L’organització es reserva el dret d’anul·lar o bé
d’organitzar de manera virtual els cursos segons les
directrius de les autoritats sanitàries.

2022

Apropa’t
A LES
TIC!

(*) Ajut a la inscripció en línia dels cursos Inicials P1 a P4:

• Oferim ajuda a les inscripcions només per als cursos de
nivell inicial, per a totes les persones que ho necessitin,
presencialment a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer,
telèfon: 93 630 97 60 , C/ Baldiri Aleu, 6-8.
• DILLUNS de 15 a 19 h

Tardor

Nivell INICIAL

Sense requeriments previs.

Nivell MITJÀ

Per a persones que fan un ús bàsic de la informàtica,
fan servir el ratolí/teclat, utilitzen Internet i processador
de textos de forma bàsica.

Tic Les píndoles tecnològiques de Sant Boi
Apropa’t Presencial Tardor 2022

Nivell INICIAL: (Alfabetizació digital)

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
C/ Baldiri Aleu, 6-8.

P1 Dijous 20 d’octubre, de 17.00 a 20.00 h

Apropa’t Presencial Tardor 2022

P6 Dijous 24 de novembre, de 17.00 a 20.00 h

Fotos amb mòbil: Aprèn a fer bones fotos i a descarregar-les
(Cal portar telèfon intel·ligent)

Introducció a la informàtica I: Iniciació a Windows
P7 Dijous 1 de desembre, de 17.00 a 20.00 h
P2 Dijous 27 d’octubre, de 17.00 a 20.00 h

Introducció a internet

P7- T-Mobilitat/TMB app: El bitllet de transport metropolità al
teu telèfon Android (Cal portar telèfon intel·ligent compatible
amb NFC; si el mòbil no fos compatible, podràs sol·licitar la
targeta sense contacte T-Mobilitat per validar el teu bitllet de
transport de la TMB)

P3 Dijous 3 de novembre, de 17.00 a 20.00 h

Google: Més enllà del cercador

P8 Dijous 15 de desembre, de 17.00 a 20.00 h

P8-El banc al teu mòbil i aprèn a fer un Bizum! (Cal ser client
de BBVA, Santander o CaixaBank)

P4 Dijous 10 de novembre, de 17.00 a 20.00 h

Gmail: Crea el teu Gmail i aprèn a enviar i rebre correus
CATALÀ:

Nivell MITJÀ: (Especial mòbils)

Edifici Municipal L'Olivera
Plaça de Montserrat Roig, núm. 1

Edifici Municipal L'Olivera
Plaça de Montserrat Roig, núm. 1

PC Dimarts 25 d’octubre, de 17.00 a 20.00 h

P5 Dijous 17 de novembre, de 17.00 a 20.00 h

Millora el teu nivell de català escrit amb recursos
d’Internet (Píndola adreçada a persones que parlen i escriuen

Telèfons i tauletes Android (Cal portar telèfon intel·ligent)

habitualment en català)

